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JIHOZÁPADNÍ ANGLIE A 

WALES 

PROGRAM ZÁJEZDU PRO GYMNÁZIUM VINCENCE 

MAKOVSKÉHO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ   

1. den odjezd od školy přes Německo a Belgii do Francie, 

ubytování v hotelu F1  

2. den po snídani příjezd do Calais, přeprava přes kanál La 

Manche, dle časových možností a zájmu zastávka v 

Salisbury, Winchesteru či Avebury odjezd do 

historického městečka  Glastonbury – opředené 

mýtek o králi Artušovi, starobylé opatství – údajné 

místo Artušova hrobu, spojitost s magickým 

ostrovem Avalon, nedaleký pahorek s rozvalinami 

kostela, zastávka v okouzlujícím městě Wells – 

jedinečná katedrála se třemi věžemi a biskupský 

palác obehnaný vodním příkopem, ve večerních 

hodinách ubytování v hostitelských rodinách  

3. den celodenní výlet do měst Bath a Cardiff dopoledne: 

odjezd do lázeňského města Bath – procházka 

historickým centrem města s průvodcem, návštěva 

římských lázní s minerální vodou, prohlídka 

opatství (památka UNESCO – anglická pozdní 

gotika), možnost plavby lodí po řece Avon, dle 

časových možností a zájmu prohlídka unikátní 

budovy Royal Crescent, odpoledne: odjezd do 

Cardiffu – prohlídka historické části města s 

viktoriánskými ulicemi a zahradami, návštěva 

Cardiff Castle – význačná stavba zahrnující prvky 

mnoha historických slohů večer návrat na 

ubytování  

4. den celodenní výlet dopoledne: prohlídka hradu 

Caerphilly – hrad ve Walesu s rozsáhlými vodními 

příkopy (alternativně: návštěva římské pevnosti 

Caerleon a muzea římských legionářů) odpoledne: 

odjezd přes Swansea na poloostrov Gower – 

přírodní rezervace s křídovými útesy a nádhernými 

plážemi, procházka v zátoce Rhossili Bay – 3 míle 

dlouhá písečná pláž, návrat do rodin  

5. den celodenní výlet do oblasti Brecon Beacons 

National Park – pěší výstup na Pen y Fan, možnost 

prohlídky nádherných krápníkových jeskyní Danyr-

Ogof Caves, procházka jedním z největších 

dinosauřích parků na světě, dle časových možností 

Iron Age Village – vesnička z doby železné, ve 

večerních hodinách návrat k ubytování  
 

 

 

 

 

 

6. den odjezd do Londýna - procházka parkem v 

Greenwich, zhlédnutí nultého poledníku, Royal 

Observatory, National Maritime Museum, 

zastávka u čajového klipru Cutty Sark, plavba 

vyhlídkovou lodí po řece Temži k Tower of London, 

Tower Bridge, pěšky podél řeky Temže k St Paul’s 

Cathedral, večer ubytování v hostitelských 

rodinách v Londýně  

7. den celodenní pobyt v Londýně – pěší prohlídka s 
průvodcem – Houses of Parliament, Big Ben, 
Westminster Abbey, Downing  Street, 
Buckingham Palace, Trafalgar Square, možnost 
bezplatné návštěvy některého z londýnských 
muzeí (British Museum, National History 
Museum), nebo obrazárny (National Gallery), pro 

zájemce jízda na obřím vyhlídkovém kole London 
Eye s překrásným výhledem do 60 km, prohlídka 
čtvrti West End (Covent Garden); ve večerních 

hodinách odjezd zpět do České republiky 

8. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních 

hodinách  

  
  

CENA ZÁJEZDU KČ 9 990,- ZAHRNUJE:  
• 5x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských 

rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou 
balíčku)  

• 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (třílůžkové pokoje   

• dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, 

bufet)  

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – 

obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt)  

• dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou  

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, 
storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění 
zavazadel)  

• pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.  

• průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, 

informační letáky a mapky  

• přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv 

vzdálenosti bezplatně (platí pro skupiny minimálně  

14 studentů)  

  

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a 

jízdné 

číslo programu školní rok termín 

17029A  2016/2017  5. 5. – 12. 5. 2017  


